پاسخ به پرسش های متداول:
 - 1زر ذصَظ زاًطجَیاًی کِ تزم اٍل را زر تْوي هاُ جاری هی گذارًس ٍ کارًاهِ ایی ًسارًس زر قسوت هزتَط تِ
هعسل کل عسز  13را ٍارز کززُ ٍ یک فایل تِ صَرت pdfتْیِ کززُ ٍ تَضیح زازُ ضَز کِ هتعْس هی ضًَس کِ
زر تزم جاری هعسل آًاى تاالی  13ضَز ٍ زر سهاى اًتراب ٍاحس تِ زاًطگاُ هثسا ٍ هقصس تقسین ًوایٌس ٍ فایل
هذکَر را تجای کارًاهِ زر قسوت لیٌک زریافت کارًاهِ ارسال ًوایٌس.
 - 2هَارزی کِ زاًطجَ ضزایط هٌسرج زر ترص هیْواًی را زارز ٍلی هعسل آى تیي  13-10هی تاضس هاًٌس حالت یک
اقسام ًوایس.
 - 3زر صَرتی کِ زر زر گاُ پززاذت ٍجِ هَرز ًظز اس کارت ضوا کسز ضس ٍ تِ کارت ضوا پس اس یک رٍس تاسگززاًٌسُ
ًطس ایي تساى هفَْم است کِ ثثت ًام ضوا اًجام ضسُ است ٍلی کسرّگیزی تطوا زازُ ًطسُ است زر ایي حالت
هی تَاًیز زر قسوت پیگیزی زرذَاست (ترص فزاهَش کززى کس رّگیزی ) تا زرج اطالعات خ ٍاستِ ضسُ کس
رّگیزی را زریافت ًوائیس.
زّیس
 - 4زر صَرتیکِ پززاذت هَرز ًظز اًجام ًطس ٍ کس رّگیزی ًیش زریافت ًکززیس تایس ثثت ًام را اس اتتسا اًجام .
 - 5اس زاًطگاُ ّای زٍلتی تِ هَسسات غیززٍلتی فقط هی تَاى اًتقال گزفت کِ زر صَرت ضزایط ذاظ تَزى تصوین
گیزًسُ کویسیَى هَارز ذاظ زاًطگاُ هثسا ٍ هقصس هی تاضس.
 - 6اس هَسسات غیززٍلتی تِ زاًطگاُ ّای زٍلتی ٍ تالعکس آى ًوی تَاى اس طزیق سایت هیْواى ضس

 .زر صَرت

ضزایط ذاظ تَزى اس طزیق کوسیَى هَارز ذاظ زاًطگاُ هثسا ٍ هقصس اقسام ًوائیس.
 - 7اس آهَسضکسُ ّای فٌی ٍ حزفِ ایی تِ هَسسات غیززٍلتی ٍ تالعکس اس طزیق سایت ًوی تَاى هیْواى ضس زر
صَرت ضزایط ذاظ تَزى اس طزیق کوسیَى هَارز ذاظ زاًطگاُ هثسا ٍ هقصس اقسام ًوائیس.
 - 8فقط اس هزٍرگز ایٌتزًت  explorerجْت ثثت ًام ٍ ٍاریش ٍجِ اقسام ًوائیس.
 - 9اس زاًطگاُ ّای زٍلتی تِ آهَسضکسُ زذتزاى ضزیعتی هی تَاى هیْواى ضس

عکس آى ًیش تزای زاًطجَیاى

کارضٌاسی پیَستِ آى زاًطگاُ اهکاى پذیز است.
- 10هعسل ذَاستِ ضسُ زر سایت معدل کل هی تاضس.
- 11حتوا تایس یکی اس ضزایط هٌسرج هزتَط تِ هیْواًی را ّوزاُ تا هستٌسات زاضتِ تاضیس زر صَرت ًساضتي ضزایط
هٌسرج حسة ظزفیت هَجَز زر زاًطگاُ ّا هیْواًی یا اًتقال اس طزیق هعاًٍت آهَسضی زاًطگاُ تِ صَرت هکاتثِ
هیاى هثسا ٍ هقصس اهکاى پذیز هی تاضس ٍ اس ًظز ایي ازارُ کل ًیش تالهاًع هی تاضس.
- 12اًتراب زاًطگاُ هقصس تا ذَز زاًطجَ هی تاضس کِ هی تَاًس ضوي هطالعِ زقیق زفتزچِ رضتِ ّای ساسهاى
سٌجص زاًطگاُ هقصس ذَز را کِ رشتِ هزتَطِ را زارز اًتراب ًوایس.

- 13اٍلَیت اٍل ٍ زٍم زاًطگاُ هقصس ّیچ تزتزی ًسثت تِ یکسیگز ًسارًس فقط توعٌای آًست کِ زاًطجَ هی تَاًس زٍ
اًتراب زاضتِ تاضس.
- 14زر صَرتیکِ زر ساهاًِ ثثت ًام ًْایی ضسُ ایس ٍ کس رّگیزی ًیش زریافت کززُ ایس چٌاًچِ اطالعات ضوا ًیاس تِ
ٍیزایص زارز زر قسوت پیگیزی زرذَاست تا ٍارز کززى کسهلی ٍ کسرّگیزی زر قسوت ٍیزایص اطالعات هی
تَاًیس هَارز اصالحی را اًجام زّیس.
- 15لیست زرٍس اًتراتی تا طثق ضزایط هقصس ٍ هَرز تائیس زاًطگاُ هثسا تایس تاضس ایي اًتراب ٍاحس قطعی ًیست ٍ
زر سهاى ثثت ًام تایس تِ آهَسش زاًطگاُ هقصس هزاجعِ کززُ ٍ طثق ضزایط زاًطگاُ هقصس اًتراب ٍاحس ًوَزُ ٍ
ایي اًتراب ٍاحس هَرز تائیس زاًطگاُ هثسا تاضس.
- 16زرذَاست هیْواًی زر تاتستاى  ٍ ،یا اًتقالی تَام تا تغییز رضتِ ذارج اس ساهاًِ ٍ تا هَافقت ضَرای تزرسی هَارز
ذاظ هثسا ٍ هقصس صَرت هی گیزز.
- 17زاىضجَیاى هیْواى هثٌا هطاتق تا هازُ  2آئیي ًاهِ هیْواًی ٍ اًتقال هی تَاًٌس تسٍى توسیس هیْواًی زر هقطع
کارضٌاسی پیَستِ تا  4تزم تحصیلی ٍ زر هقطع کارزاًی تا  2تزم تحصیل را زر زاًطگاُ هقصس تِ صَرت هیْواى
هثٌا تگذراًٌس فقط زر صَرت کاّص هعسل سیز  13یا هطزٍطی تصوین گیزًسُ جْت لغَ هیْواًی هثٌا تا زاًطگاُ
هثسا ٍ هقصس هی تاضس.
- 18تواهی هَارز زاذل آئیي ًاهِ هیْواًی ٍ اًتقال کاهال ضفاف تَضیح زازُ ضسُ است ذَاّطوٌس است حتوا تِ آئیي
ًاهِ هزاجعِ زاضتِ ٍ پس اس هطالعِ زقیق آى ٍ تزرسی پاسد تِ سَاالت هتساٍل زر سایت ثثت ى
پاسرگَیی تِ تلفي هعذٍرین.

ام ًوائیس اس

